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Introdução

      
é um projeto Erasmus +, em que se integram três organizações parceiras: AiCS – Associazione Italiana Cultura Sport
(Itália), CEPROF – Centros Escolares de Ensino Profissional, Lda (Portugal) e ZAUG – Zentrum Arbeit und Umwelt
Giessen gGmbH (Alemanha). A parceria estratégica estabelecida visa a troca de boas práticas no âmbito do
desenvolvimento de competências e promoção social, focadas, especialmente, na educação digital e profissional, que
fortaleçam as competências-chave de grupos-alvo bastante desfavorecidos e aumentem as suas oportunidades de
integração no mercado de trabalho e inclusão social.

Os três parceiros do projeto representam diferentes instituições, que compreendem um amplo escopo de experiência
e ação: AiCS é uma ONG ativa na promoção do desporto e da cultura, com foco na coesão social dos migrantes;
CEPROF é uma escola profissional para jovens, que também possui um centro de educação e formação para adultos
que qualifica e certifica competências; e a ZAUG é uma instituição de formação profissional, com prioridade na
qualificação profissional e integração no mercado de trabalho de refugiados e migrantes.

Ao longo de dois anos (2019-2020), os parceiros do projeto compartilharam os seus conhecimentos em todas as
áreas relevantes, tais como na educação digital, qualificação profissional, formação de competências e sua
certificação, integração no mercado de trabalho e inclusão social para refugiados e migrantes, entre outros grupos-
alvo desfavorecidos ou digitalmente excluídos. O conhecimento profissional e as competências metódicas de cada um
dos parceiros complementaram as especializações dos demais, proporcionando, assim, um amplo intercâmbio de boas
práticas em todas aquelas áreas, o que estimulou novas ideias e visões para a transferência e adaptação de métodos
aprovados a serem implementados nas regiões dos parceiros, nos países e até mesmo a nível Europeu.

Numa primeira etapa, o consórcio elaborou um catálogo de critérios, para identificar e avaliar boas práticas, que
inclui determinados indicadores de qualidade considerados relevantes para os seus objetivos de recolha de boas
práticas. Com base nesses critérios, os parceiros identificaram boas práticas implementadas recentemente pelos
próprios, ou pela sua rede de parceiros, e apresentaram-nas ao consórcio. Das cinco boas práticas por organização,
cada parceiro selecionou duas, para a sua “coleção nacional de boas práticas”, com a ajuda de um conselho
consultivo regional. Os conselhos consultivos foram constituídos por parceiros afiliados, que representam o ensino de
jovens e adultos, autoridades comunitárias, ONGs e especialistas que trabalham em áreas relevantes. Cada parceiro
apresentou as boas práticas de outros dois parceiros ao seu respetivo conselho consultivo e, através de entrevistas e
questionários, recolheu feedback sobre a relevância das práticas e o seu potencial de transferibilidade para as
respetivas regiões. Este processo foi fundamental para identificar as boas práticas mais relevantes e transferíveis
para cada região, que, neste sentido, foram incluídas nas compilações nacionais de boas práticas e complementadas
com estratégias de transferibilidade e adaptação.

Uma compilação com um "best off", para uso a nível Europeu, foi também criada. Esta é constituída pelas três boas
práticas (uma de cada organização parceira do projeto) que foram selecionadas pelos conselhos consultivos dos dois
outros países da parceria – como sendo as mais relevantes e amplamente transferíveis.

 

ICT is the Future – 
Integration through Competence Testing and Training



Descrição do Conselho Executivo
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Sociedade Promotora de
Estabelecimentos de Ensino

A SPEL é a entidade proprietária do
Externato Oliveira Martins (EOM), uma
escola profissional com mais de 40
anos de existência. Situa-se em
Espinho, numa região de elevado
desemprego e problemas sociais e o
seu foco são alunos que,
tradicionalmente, exigem uma
abordagem inovadora do ensino. A
instituição está totalmente integrada
na rede socioeconómica local e atenta
às transformações do trabalho,
oferecendo, constantemente, currículos
atualizados, que permitem transformar
os jovens estudantes em profissionais
qualificados e prontos para a inserção
no mercado de trabalho.

Escola Profissional de Cortegaça

A EPROFcor – Escola Profissional de Cortegaça localiza-se no coração da
freguesia do mesmo nome. Como Escola Profissional, tem como objetivos o
desenvolvimento da aprendizagem, da investigação e da formação, de forma
a contribuir para o desenvolvimento de cidadãos, através de uma adequada
preparação para a vida profissional ativa; promover a abordagem entre
escolas e empresa; analisar as necessidades regionais em termos de
aprendizagem; e promover oportunidades de aprendizagem e de cooperação
com instituições nacionais e internacionais, no desenvolvimento do Ensino
Profissional. A EPROFCor rege-se com base na multiculturalidade, cidadania
ativa, participação democrática e inclusão social de todos os indivíduos da
sociedade.

Centro Qualifica da Ovarforma

Centro Qualifica da Ovarforma (CQ Ovarforma) é um centro de educação e
formação para adultos, sito em Ovar.  O CQ Ovarforma tem com objetivo a
promoção da formação e qualificação para adultos. Seguindo as normas do
programa governamental português QUALIFICA, o principal objetivo desta
organização é elevar os níveis de empregabilidade da população local,
oferecendo um currículo que responda às necessidades do mercado de
trabalho, em diferentes setores-chave.

Associação Portuguesa de Start-Ups

A APSU tem a missão de promover o empreendedorismo
e de estimular a atividade das start-ups e dos
empreendedores, especialmente na fase inicial. Dedica-
se, também, à elaboração de formações e outras formas
de capacitação profissional aos empreendedores e
trabalhadores das PMEs. Estas formações focam-se nas
competências interpessoais, tecnologia e outras áreas
técnicas e processos formais. Fundamentalmente, a
APSU estabelece uma cooperação nacional e
internacional de forma a desenvolver formações,
processos e produtos inovadores.

A Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã é uma
instituição portuguesa de solidariedade social, que tem
como objetivos o desenvolvimento social e cultural da
sua comunidade local, bem como trabalhar no sentido
de melhorá-la. A fundação visa responder, de forma
inovadora e sustentável, às diversas necessidades da
sua comunidade, fornecendo diversos serviços de
assistência social. Solidariedade, responsabilidade,
afetividade e integridade estão no cerne dos seus
valores institucionais.  É reconhecida como entidade de
utilidade pública pelo Estado português.

Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã



Associazione Italiana Cultura Sport

Objetivo específico: Desenvolvimento de competências técnicas básicas nas
áreas da Eletricidade e Mecânica através da
colaboração da comunidade.

Cursos de Eletricidade e Mecânica  



A implementação do curso, que decorreu desde 2015 a 2017,
foi organizado por 2 ex-professores de Ciências e Física, de
uma escola de Florença.

O curso é composto por diferentes módulos sobre
conhecimentos básicos e competências relacionadas com a
as áreas da mecânica e eletricidade. As aulas são focadas no
desenvolvimento de competências linguísticas,
conhecimentos matemáticos, conhecimentos básicos sobre o
funcionamento de um circuito elétrico e conhecimentos
básicos sobre o funcionamento de um motor. O curso também
foi usado para difundir conhecimento sobre as regras de
segurança no trabalho.

O objetivo passou por melhorar o vocabulário da língua
italiana nestas duas áreas, avaliar os conhecimentos e
demonstrar o enquadramento geral nestas áreas em Itália.

O curso serviu como oportunidade de melhoria das
competências práticas num quadro teórico, preparando os
participantes para frequentarem o ensino secundário no
futuro. O curso, composto por aulas teóricas e práticas, foi
organizado em parceria com uma escola secundária do
município, a fim de usar algumas ferramentas específicas
(por exemplo, máquina de torneamento, fresadora, moedor
etc.). 

2 horas semanais no centro de acolhimento;
Exercícios;
 Alguns trabalhos de casa entre sessões;
Aplicação prática da teoria num laboratório de uma
escola secundária.

Aulas teóricas e práticas:

No final do curso, antes da prova teórica, houve
oportunidade de desenvolver o conhecimento em campo
usando algumas máquinas e motores.

Público-alvo
Membros do Centro de Acolhimento de Florença da AICS. Requerente de asilo dos 18 aos 35 anos.

Breve descrição

Reuniões periódicas com os técnicos do centro de
acolhimento, a fim de avaliar em conjunto eventuais aspetos
críticos relacionados com a motivação e participação.

Métodos de tutoria Atividades

Duração da oferta formativa / curso / formação

Duas horas semanais durante seis meses
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Recursos para a implementação 

Terem desenvolvido competências e
conhecimentos básicos nas áreas da
eletricidade e da mecânica;
Estarem preparados para iniciar um
programa de ensino secundário;
Terem enriquecido o CV com uma
certificação não-formal emitida por
uma organização italiana.

Requisitos de participação Parceiros envolvidos

Método de teste de competências
(se aplicável)

Certificado 
(formal ou não-formal)

Método de certificação 
(se aplicável)

Acesso ao público-alvo Atividades de relações públicas Perspetivas a longo prazo para o 
público-alvo

Ser um requerente de asilo num centro
de acolhimento; Ter como objetivo
procurar emprego nessas áreas,
aferido através de uma entrevista.

Dois voluntários e uma escola
secundária

Materiais impressos;
Um laboratório com as ferramentas
mecânicas úteis para a boa prática;
Circuitos eletrónicos, cabos, etc.

Teste de avaliação final. Certificado não-formal emitido pela
AICS.

N/A

Reunião de apresentação da
atividade à comunidade;
Entrevistas individuais e em
grupo;
Reunião individual com os
participantes selecionados.

Apresentação em seminários
públicos/reuniões (universidades,
escolas, instituições públicas);
Através da página de FB do
projeto (800 seguidores);
Através do site e da revista da
AICS.
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Relevância e benefícios da boa prática
O conselho consultivo concorda plenamente que os objetivos da boa
prática são claros, bem definidos e apropriados para o grupo-alvo ao
qual se dirige. Os requisitos de participação são adequados e não
conduzem à exclusão injustificada de qualquer tipo. De facto,
concorda-se que as escolhas dos requisitos de participação contribuem
positivamente para o alcance dos objetivos de aprendizagem.

O método de ensino é avaliado como benéfico para o alcance dos
resultados esperados da prática. Algumas vantagens desse método de
ensino incluem o seu potencial para motivar e interagir os
participantes, pois permite-lhes que apliquem o que foi ensinado nas
aulas práticas. Além disso, o trabalho realizado entre as sessões
permite que os participantes se atualizem e acompanhem o conteúdo
lecionado.

No que diz respeito à avaliação de competências, concorda-se que é,
efetivamente, válido que este tipo de boas práticas seja avaliado. Uma
sugestão obtida é que, como o curso se estende por um período de seis
meses, pode-se acrescentar um exame intermediário para que o exame
final não seja muito ambicioso em conteúdo. Alternativamente, se
houvesse acesso a recursos eletrónicos que os participantes pudessem
utilizar, seria interessante propor-lhes que fizessem um projeto final
que pudesse ser avaliado pessoalmente por um conselho consultivo
(constituído pelos professores e outros possíveis especialistas) numa
apresentação final.

Não há dúvida de que a certificação providenciada contribui para que
as competências dos participantes sejam mais reconhecidas pelo
mercado de trabalho.

Estratégia de transferibilidade e adaptação
A seguinte avaliação refere-se à relevância e transferibilidade da boa prática “Curso de Eletricista e Mecânica”,
originalmente implementada pela AiCS - Associazione Italiana Cultura Sport (Itália). A avaliação foi realizada por três
entidades portuguesas: SPEL - Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino, entidade proprietária de uma
Escola de EFP; Centro Qualifica, um centro de formação de adultos; e EPROFCor - Escola Profissional de Cortegaça,
uma escola de EFP. Os comentários recolhidos permitiram concluir as seguintes suposições relativas à implementação
da boa prática com sucesso nas suas condições de enquadramento regionais.

Estratégia de transferibilidade e adaptação
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Transferibilidade e procura
Em relação ao conteúdo, a prática é avaliada
como flexível. Uma vez que as aulas de
eletricidade e mecânica podem ser
ministradas fora de um ambiente de sala de
aula convencional, a adaptação a vários
contextos (como fábricas, oficinas, centros
de formação, escolas de EFP, etc.) é possível.
Além disso, o conselho concorda que a
transferência para outros grupos-alvo é
possível. Além de requerentes de asilo e
pessoas com histórico de migração, a
prática pode ser alargada a outros grupos-
alvo, por exemplo, grupos não privilegiados,
jovens com vontade de desenvolver essas
competências e que não dispõem de muito
tempo para oportunidades de formação,
jovens nem-nem (“nem trabalha, nem
estuda”), entre outros.

Considerando as áreas de aplicação,
professores com experiência são
necessários. Portanto, há um consenso sobre
a necessidade de formação específica caso
os cursos sejam realizados com voluntários
que não sejam ex-profissionais das áreas. As
escolas de EFP, à partida, não enfrentam
este obstáculo uma vez que já devem ter
professores da área. 



Transferibilidade e procura
Sugere-se que, para atender aos recursos necessários, seja realizada uma parceria com uma junta de freguesia, ou até mesmo
com ONGs cujo público-alvo seja o mesmo.

Existe uma procura sustentável para a oferta de aprendizagem a nível regional. Uma vez que os participantes podem
frequentar os cursos gratuitamente e são adquiridos através de reuniões e apresentações em seminários públicos, redes
sociais e publicações nos meios de comunicação social, centros de emprego e instituições colaboradoras, as condições de
aquisição de participantes são asseguradas por diversas fontes. No que diz respeito aos materiais necessários para a
formação (infraestrutura, financiamento, materiais e professores), várias instituições da região estão aptas a fornecê-los.
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Pressupostos para uma transferência, adaptação e disseminação de sucesso
Em geral, a boa prática é positiva e cumpre os requisitos para atingir o seu objetivo específico, que é proporcionar aos
participantes “competências básicas nas áreas de eletricista e mecânica, através da colaboração da comunidade”.
A transferibilidade para outros contextos e grupos-alvo é realista. Seria possível reunir especialistas de diferentes áreas e
aplicar o mesmo método de ensino. Além das aulas práticas, poderá ser realizada parceria com outras empresas ligadas ao
setor, o que poderá proporcionar um pequeno estágio. Deste modo, os participantes poderiam interagir com os
empregadores e criar uma rede de contactos. No melhor cenário, poderia levar a colocações de emprego bem-sucedidas, o
que comprovaria instantaneamente o objetivo geral da boa prática, que é aumentar a integração social. Outras sugestões
incluem a redução do intervalo de tempo entre as sessões (já que o curso é distribuído por um período de seis meses) para
tornar a formação mais atraente e estimular o trabalho em equipa com pequenas tarefas ou projetos em andamento.
Um setor industrial emergente com uma forte componente tecnológica nos últimos anos justifica a necessidade sustentável
da região no que diz respeito à melhoria das competências essenciais e das oportunidades do mercado de trabalho
possibilitadas pela boa prática. Como tal, os centros de educação de adultos ou mesmo o centro de empregos são exemplos
de instituições com potencial para implementar esta boa prática. Assim, a possibilidade de implementar a prática com
profissionais com formação nas áreas de eletrónica e mecânica seria maior, caso não seja possível angariar voluntários para
ministrar os cursos. Para alcançar um grupo-alvo ainda maior, os centros também podem criar parcerias com organizações
sociais de caridade, uma vez que estas normalmente hospedam pessoas que têm menos oportunidades de participar de tais
ofertas. Além disso, ao convidar especialistas e empregadores daquelas áreas para participarem na apresentação de projetos
finais referenciados pelo conselho consultivo, é criada uma rede entre os participantes e empregadores, proporcionando a
oportunidade para os participantes interagirem com os empregadores e, eventualmente, receberem uma proposta de
emprego.
A visibilidade/disseminação desta abordagem na sua implementação concreta parece ser de crucial importância para uma
transferência bem-sucedida para outros contextos e/ou locais. Materiais audiovisuais apelativos (vídeos, fotos e histórias de
sucesso) podem ajudar a convencer decisores políticos a fornecer os recursos necessários para a implementação da prática.
Desta forma, todos os canais devem utilizar seus meios de divulgação para que o curso atinja o maior número de
interessados. No futuro, muitas empresas em nível regional se beneficiariam da experiência adquirida pelos participantes.



Objetivo específico: Melhorar as competências TIC, de programação,
pesquisa de informação relativa a problemas
específicos, bem como melhorar as competências
digitais e de gestão dos media; compreender a
crescente importância das TIC para o mercado de
trabalho do futuro; aumentar o interesse sobre assuntos
relacionados com as TIC, bem como motivar para lidar
com elas de forma independente.

DigComp – Digitalmente Competente

Zentrum Arbeit und Umwelt Giessen



Resolução de problemas específicos e de forma
independente;
Competência na pesquisa de informação sobre problemas
específicos;
Tolerância ao fracasso e frustração.

O objetivo do curso é, entre outros, a melhoria dos seguintes
aspetos:

No final do curso, os participantes têm a oportunidade de criar
os seus próprios projetos, sozinhos ou em pequenos grupos. Os
projetos devem ser desenvolvidos e implementados de forma a
responderem a uma necessidade do quotidiano, de acordo com
os exercícios de “Design Thinking” lecionados no curso. Os
participantes têm cerca de 4 a 6 semanas para o cumprir e
podem pedir apoio dos formadores durante as horas de apoio
previamente agendadas. Os projetos finais são, posteriormente,
apresentados a todos os participantes em data a acordar. Os
participantes avaliam mutuamente os projetos de cada um
através de um processo democrático e os melhores projetos são
distinguidos. Os participantes têm a oportunidade de trabalhar
voluntariamente em projetos a longo prazo, se quiserem
desenvolver ainda mais uma boa ideia.

Programação de hardware com "Arduino";
Conhecimentos básicos sobre a "Internet das
Coisas";
Imagem 3D, digitalização 3D e impressão 3D;
Exercícios práticos utilizando o conceito "Design
Thinking".

O curso DigComp tem a duração de 36 horas, e
contempla um currículo para o ensino prático de
conhecimentos básicos nas seguintes áreas:

O método de trabalho dos cursos baseia-se
principalmente na resolução de desafios específicos em
pequenos grupos, com o apoio de um formador com
conhecimentos na área.

Público-alvo
A idade mínima recomendada para participação é de 15 anos; a oferta visa principalmente refugiados e migrantes.

Breve descrição
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Métodos de tutoria

O formador não desempenha tanto um papel de
"professor" no sentido tradicional da palavra, em que as
aulas são centradas no professor, mas pelo contrário, o
foco são os seus deveres e o apoio ao estudo autónomo
por parte dos participantes.  formador disponibiliza
materiais de trabalho específicos aos participantes, de
forma a permitir que estes trabalhem individualmente em
desafios técnicos de diferentes níveis de dificuldade.

Se os participantes se depararem com dificuldades, o formador
dá-lhes apoio. O formador não resolve os problemas técnicos
dos participantes, simplesmente os apoia na resolução de
problemas individualmente ou em sessões de grupo.
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A ZAUG gGmbH cede o espaço (sala de aula, internet e
computadores) e o financiamento dos cursos através de
parcerias externas. A ZAUG fornece também os recursos
de trabalho através de hiperligações a PDF, instruções
para formadores (através de guias para formadores) e um
conjunto de tarefas e desafios de cariz técnico que o
formador pode utilizar para ministrar o curso.

Vencimento do formador: 36 horas (curso) + 10 horas
de apoio (aproximadamente 1150 € por curso);
Custos de aquisição para 8 conjuntos de
microcontroladores (aproximadamente 47 € cada);
Uma impressora 3D e filamentos de impressão 3D
(aproximadamente 350 €).

Recursos para a implementaçãoMétodo de teste de
competências (se aplicável)

Duração da oferta
formativa /curso/formação

36 horas e demais horas de apoio
aos projetos finais.

Parceiros envolvidos

Requisitos de participação

Vencimento do formador: 36 horas
(curso) + 10 horas de apoio (aprox.
1150 € por curso);
Custos de aquisição para 8
conjuntos de microcontroladores
(aprox. 47 € cada);
Uma impressora 3D e filamentos
de impressão 3D (aprox. 350 €).

Conhecimentos técnico;
Qualidade e criatividade em
ideias de projeto;
Capacidade de trabalhar em
equipa;
Ritmo de aprendizagem;
Objetivos;
Tolerância à frustração;
Motivação;
Assiduidade;
Pontualidade.

Avaliação do formador:

Certificado 
(formal ou não-formal)

Não-formal

Método de certificação 
(se aplicável)

Certificado de participação atestando
as competências desenvolvidas e
descrição do projeto desenvolvido (se
aplicável).

Introdução ao modo de funcionamento e possíveis
usos dos Microcontroladores;     
Exercícios práticos de programação usando
sensores, motores e microcontroladores;
Introdução ao funcionamento e ao software de
impressão 3D e de CAD

Atividades
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Centro de emprego;
Agência de emprego;
Instituições parceiras;
Redes de voluntários;
Instituições locais com oferta de cursos de línguas estrangeiras;
Participantes em projetos internos da ZAUG.

Os interessados podem participar nos cursos gratuitamente. A captação de participantes é realizada
através dos seguintes meios:

Atividades de relações públicas

Acesso ao público-alvo

Panfletos;
Pósteres;
Redes sociais;
Efeitos multiplicadores em instituições parceiras, etc.

Perspetivas a longo prazo para o público-alvo

Melhoria de competências:
relacionadas com as TIC, em geral; 
em programação; 
de pesquisa de informação para resolução de problemas específicos; 
de planeamento e implementação de projetos técnicos que respondam a necessidades reais; 
as relacionadas com o conceito “design thinking” e sensibilidade para a inovação; 
ao nível dos media e das competências digitais; 

Melhor compreensão da crescente importância das TIC para o mercado de trabalho do futuro; 
Aumento do interesse em tópicos relacionados com as TIC, bem como da motivação para lidar com
estes de forma autónoma;
Maior motivação através de experiências de sucesso e da interação social positiva nos cursos;
Aumento de oportunidades no mercado de trabalho.



Relevância e benefícios da boa prática
Os objetivos da boa prática são considerados claros, bem
definidos e apropriados para o grupo-alvo. Os resultados obtidos
sugerem que os requisitos de participação são adequados ao
público-alvo, o que, por sua vez, contribui para um impacto
positivo no sucesso do alcance dos objetivos de aprendizagem.
O método de ensino já é conhecido e é avaliado como benéfico
para o alcance dos resultados esperados da boa prática. Uma
vantagem destacada é o ambiente providenciado pelas ofertas
de aprendizagem: os participantes são automotivados para
serem ativos, têm acesso a materiais e podem progredir a um
ritmo individual. Não obstante, o formador dá o sei apoio sempre
que necessário. 

Na medida em que os participantes têm a possibilidade de
aplicar o conhecimento desenvolvido de acordo com os desafios
da vida real propostos, o conselho consultivo concorda que,
mesmo tratando-se de uma certificação não formal, é uma mais
valia que prova as competências pessoais e técnicas obtidas
pelos participantes e ajuda a serem melhor reconhecidas pelo
mercado de trabalho. Os projetos técnicos implementados
podem ser usados, por exemplo, para candidaturas a empregos e
podem servir como prova do desenvolvimento de competências
sociais importantes para potenciais empregadores, como o
trabalho em equipa, comunicação, resolução de problemas,
perseverança e análise crítica.

Estratégia de transferibilidade e adaptação
A avaliação da relevância e transferibilidade da boa prática
“DigComp - Digitalmente Competente”, originalmente
implementada pela Zentrum Arbeit und Umwelt Giessen - ZAUG
gGmbH (Alemanha), foi realizada por duas entidades
portuguesas distintas: Centro Qualifica, um centro de educação
de adultos, e APSU - Associação Portuguesa de Start-ups, uma
incubadora de start-ups. Portanto, as seguintes premissas foram
extraídas do feedback recebido de ambas as entidades dentro
de suas condições estruturais regionais.

Transferabilidade e procura
A boa prática é considerada flexível, uma vez que
pode ser facilmente implementada introduzindo
outros conteúdos, tais como desenvolvimento de
páginas web e de aplicações. Adicionalmente, além
de refugiados e pessoas com histórico de migração,
a boa prática poderia ser alargada a outros grupos-
alvo, por exemplo, comunidades desfavorecidas,
população com acesso limitado às TIC (rural ou
urbana), população idosa ou mesmo pessoas
interessadas nestes temas.

Dado que esta atividade pode ser implementada em
vários contextos relacionados com a requalificação
tecnológica, a transferibilidade de conteúdos da
oferta de aprendizagem é considerada elevada.

No que diz respeito à experiência de implementação
de pessoal e recursos, uma formação especial é
necessária para implementar com sucesso as boas
práticas por formadores, uma vez que o
conhecimento específico sobre, por exemplo,
robótica e eletrónica ou programação é necessária.

Há uma procura sustentável pela oferta de ensino na
região. Considerando que os participantes podem
frequentar os cursos gratuitamente e são recrutados
através de centros de emprego, agências de
emprego, instituições colaboradoras, redes de
voluntariado e prestadores locais de cursos de
línguas, as condições de aquisição dos participantes
são asseguradas em vários pontos da região. No que
diz respeito aos materiais necessários para a
formação (infraestrutura, financiamento, materiais e
professores), várias instituições da região estão
aptas a fornecê-los.

Estratégia de transferibilidade e adaptação
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Pressupostos para uma transferência, adaptação e disseminação de sucesso
Resumindo, a avaliação relativa ao cumprimento do objetivo específico "melhoria das competências no tratamento
das TIC, programação, recolha de informações específicas sobre problemas, bem como competências nos meios de
comunicação e digitais; melhor compreensão da importância crescente das TIC para os mercados de trabalho
futuros; aumentar o interesse por temas relacionados com as TIC, bem como a motivação para os tratar de forma
independente e a melhoria das oportunidades do mercado de trabalho " são considerados realmente positivos e
promissores.

A transferibilidade é considerada desejável e útil. Além disso, é dada a possibilidade de transferência para outros
contextos e grupos-alvo. A abordagem de incentivar os participantes a desenvolver não apenas competências
técnicas (por exemplo, programação), mas também competências pessoais (tais como design thinking e resolução
de problemas) é fornecida na sua totalidade. Uma procura sustentável na comunidade / região é dada no que diz
respeito a uma melhoria das competências-chave e oportunidades do mercado de trabalho. Isto pode ser explicado
pelo facto das ofertas de aprendizagem tais como Arduino, Internet das Coisas e modelação e impressão 3D serem
normalmente pagas ou fazerem parte dos currículos VET, que são destinados apenas para jovens. Além disso, a
promoção da aprendizagem autónoma torna esta boa prática mais atraente do que os centros de educação
tradicionais, uma vez que os participantes são motivados por este tipo de aprendizagem.

A visibilidade/disseminação desta abordagem parece ser de crucial importância para uma transferência bem-
sucedida para outros contextos e/ou locais. É importante sensibilizar sobre o conceito de Indústria 4.0, bem como a
sua procura e importância para empregos futuros. Isto também pode ajudar as partes interessadas (por exemplo,
juntas de freguesia, instituições públicas) a disponibilizarem um espaço para a implementação desta boa prática.
Desta forma, as empresas a nível regional podem beneficiar no futuro da experiência adquirida pelos participantes.

Se as entidades formadoras e outros centros de ensino com autoridade para emitir certificação formal
implementassem esta boa prática como oferta de aprendizagem / ferramenta curricular, melhores perspetivas
seriam providenciadas aos participantes e aumentaria atratividade da oferta seria maior. A criação de competições
entre os participantes poderia ser integrada como atividade final em diferentes formatos (por exemplo, Hackathon)
no final do curso. Assim, poderia motivar os participantes a desenvolverem os seus próprios projetos com os
conhecimentos adquiridos na formação, além de estimular o espírito competitivo e de aprendizagem.
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Associazione Italiana Cultura Sport

Objetivo específicos: Reforçar a coesão social entre as comunidades de
acolhimento e as comunidades de migrantes (em
particular as que solicitam proteção internacional)
para que, trabalhando em conjunto, possam cuidar do
património público da cidade (parques, jardins, muros
e diques).

Anjos da Beleza: cidadãos e migrantes cuidam da sua
cidade

Associazione Italiana Cultura Sport



Etapa 1: Constituição de equipas de voluntários
A primeira atividade visou selecionar os participantes com
base nos interesses, conhecimentos e competências dos
migrantes. Estes são apurados através de um questionário ou
de entrevistas. Esta metodologia permite selecionar os
participantes de acordo com as suas competências técnicas
e experiências anteriores: nível de proficiência em língua
italiana e trabalhos de jardinagem / pintura. Além disso, esta
seleção permite nomear os próximos coordenadores dos
grupos de trabalho e assegurar a sustentabilidade das
atividades, uma vez que têm as competências necessárias
para gerir o grupo e os postos de trabalho. 
Uma vez formado o grupo de coordenadores, um
representante da Angeli del Bello juntamente com o pessoal
do centro de acolhimento e os coordenadores nomeados
apresentam o projeto com vista a recrutar outros voluntários.

Durante a implementação entre 2015 e 2017, formaram-se
grupos de voluntários constituídos por cidadãos e
refugiados, cada um com um coordenador designado. Os
refugiados participaram em formações técnicas sobre
remoção de graffiti. A cada grupo foi atribuído um parque,
um jardim ou paredes de edifícios do bairro em que residiam
para cuidarem. As tarefas eram realizadas semanalmente
durante o horário de funcionamento dos parques e jardins,
quando outros membros residentes também estavam
presentes.

Público-alvo
Italian citizens (volunteers from the Angeli Del Bello association in Florence) together with refugees.

Breve descrição

No início da intervenção semanal, o grupo (os residentes
da cidade e os migrantes) designava tarefas e, no final
da semana, eram definidos os planos de trabalho para a
sessão seguinte. Periodicamente, os coordenadores
(residentes da cidade e migrantes) de cada grupo
realizam reuniões com o representante da associação
Angeli Del Bello para avaliar o progresso e a eficácia do
trabalho e propor mudanças e/ou intervenções
adicionais.

Métodos de tutoria

Atividades

Etapa 2: Seleção de uma área verde pública 
Nesta fase, é crucial ter uma parceria com as
instituições locais para selecionar a melhor zona verde
de um determinado distrito. Os critérios de seleção são:
o grau de frequência da zona, as oportunidades logísticas
que esta oferece e a necessidade de reabilitação
ambiental. Uma vez selecionada a zona, o próximo passo
é encontrar o equipamento de acordo com as
necessidades de intervenção.
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Etapa 3: Formação
Uma vez que o voluntariado não trata apenas da ocupação de tempo
livre, oferecendo também a oportunidade de desenvolver
competências interpessoais e técnicas para promover a coesão social
na comunidade, está prevista uma formação preliminar.
A formação centra-se em aspetos técnicos, tais como: técnicas de
pintura em conformidade com as leis nacionais; aspetos de segurança
no trabalho que também serão úteis noutros contextos profissionais;
usar as ferramentas de trabalho e tratar o lixo.
As formações têm uma duração de 24 horas, distribuídas por 4 dias.
De facto, ser líder de uma equipa que têm de cuidar de áreas de
jardins públicos da cidade juntamente com outros voluntários
italianos promove competências transversais tais como: interação
com os outros (comunicação); lidar com situações difíceis (resolução
de problemas); e como liderar um grupo (liderança).

Etapa 4: Atividades comunitárias
Esta é uma espécie de palco onde as
competências adquiridas serão postas em
prática no terreno. 
Após a formação, é designado por cada área
verde um grupo constituído por 5 elementos
(refugiados e nativos) que irão trabalhar nas
áreas verdes sendo coordenados por um
coordenador refugiado e por um voluntário da
Angeli del Bello.
Todos os meses os coordenadores das diferentes
zonas reúnem-se para partilhar os pontos fracos
e os pontos fortes em termos de gestão do gripo
de voluntários e das atividades solicitadas para
manter as zonas limpas. 

Recursos para a implementação Duração da oferta formativa/curso/formação

12 meses

Atividades

Requisitos  de participação

Ser um anfitrião de refugiados num centro de acolhimento;
Ser voluntário na associação Angeli del Bello;
Possuir competências interpessoais (tais como capacidade de
comunicação e resolução de problemas, etc.) identificadas
através de uma entrevista.

Parceiros envolvidos

AICS Accoglienza Solidale Florença (centro de acolhimento
em Florença);
Município de Florença (Distritos 2 e 5).

Materiais e equipamentos (tesouras, vassouras,
ancinhos, sacos do lixo, etc.);
Zonas verdes específicas para a realização das
atividades selecionadas em conjunto com o
município de Florença;
Locais fechados específicos para guardar o
material e equipamento.
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Método de teste de competências 
(se aplicável)

Teste final sobre conhecimentos e competências
desenvolvidos durante a formação de
competências técnicas e segurança no trabalho;
Reunião periódica para monitorizar a eficácia do
trabalho.



Certificado 
(formal ou não-formal)

Método de certificação 
(se aplicável)

Acesso ao público-alvo

Atividades de relações públicas Perspetivas a longo prazo para
 o público-alvo

Certificado de participação entregue
no final do ano.

(Não aplicável) Reunião de apresentação da
atividade à comunidade;
Entrevistas individuais e em
grupo;
Reunião individual com as
pessoas selecionadas.

Apresentação como prática às autoridades públicas;
Apresentação em seminários/reuniões públicos
(universidades, escolas, instituições públicas);
Artigos de imprensa a nível local e nacional;
Vídeos;
Através da página FB do projeto (800 seguidores);
Através do site e da revista da AICS.

Terem desenvolvido competências técnicas ao
nível da pintura de edifícios públicos e
jardinagem em zonas verdes; 
Tornarem-se cidadãos globais, responsáveis
pela coesão social da comunidade;
Terem desenvolvido competências interpessoais
e de cidadania que permitam a interação com
outras pessoas.

16



Estratégia de Transferibilidade e Adaptação
A avaliação seguinte refere-se aos pressupostos extraídos
da avaliação da boa prática “Anjos da Beleza”,
originalmente implementada pela AiCS - Associação
Desportiva de Cultura Italiana (Itália). A avaliação visava
avaliar a relevância e transferibilidade das referidas boas
práticas dentro de um quadro regional. As boas práticas
foram avaliadas pelo presidente do conselho de
administração da Fundação Padre Manuel Pereira Pinho &
Irmã, uma instituição de caridade social.

Transferibilidade e procura
A flexibilidade relativamente ao conteúdo da oferta
de aprendizagem é muito realista, dado que esta
atividade pode ser implementada em diferentes
contextos relacionados com a proteção e
preservação do património, para citar alguns.
Seguindo esta premissa, esta boa prática revela ser
transferível para outros contextos e pode ser
ajustada a outro tipo de atividades, tais como
limpeza de zonas rurais, florestas, praias,
contribuindo para a sua preservação e prevenção
da poluição, incêndios e outros.

Embora não seja exigível que o pessoal que
implementará a boa prática tenha formação
especial, são necessários alguns conhecimentos e
capacidades de liderança. Considerando os
antecedentes do grupo-alvo, a língua pode ser um
desafio. No entanto, tendo em conta que os
participantes são entrevistados logo no início, o seu
nível de proficiência pode ser já suficiente.

Devido à falta de cidadãos com um background ou
estatuto de refugiado na região, considera-se que
esta prática é transferível para outros contextos,
aplicável a outros grupos-alvo, tais como
pescadores, ciganos e pessoas oriundas de
comunidades socioeconómicas mais desfavorecidas
que ainda beneficiariam de um processo de
inclusão social reforçado. 

Estratégia de Transferibilidade e Adaptação
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Relevância e benefício das boas práticas
Os objetivos da prática são considerados úteis e os
requisitos de participação apropriados para o grupo-alvo,
uma vez que não conduzem a uma exclusão injustificada e
têm um impacto positivo no alcance dos resultados da
aprendizagem. 

O método de ensino é familiar e contribui de sobremaneira
para o alcance os resultados esperados, uma vez que visa
reforçar a coesão social entre as comunidades de
acolhimento e os migrantes. Uma das vantagens destacadas
pelo conselho consultivo é a promoção de competências
sociais chave, tais como a liderança.

Tanto a avaliação de competências como a certificação são
avaliadas conforme adequado. Embora a prática se traduza
numa qualificação não formal, o reconhecimento dos
conhecimentos e competências desenvolvidos durante a
formação - competências técnicas e segurança no trabalho
- é considerada importante para o aumento das hipóteses
de integração no mercado de trabalho.



Pressupostos para uma transferência, adaptação e divulgação bem-sucedida
Através da análise dos resultados do questionário e na sequência de conversas complementares com o conselho
consultivo, foi possível concluir que a boa prática é bastante promissora e tem o potencial necessário para ter um
impacto positivo na região.
 

A boa prática abrange aspetos fundamentais que conduzem à realização do objetivo específico que é “reforçar a
coesão social entre as comunidades de acolhimento e as comunidades migrantes através de atividades que
promovam a limpeza e preservação dos espaços verdes e espaços públicos da comunidade”. 

O quadro das boas práticas é considerado desejável e útil. Para além disso, a possibilidade de a poder transferir
para outros contextos e aplicar a outros grupos-alvo é possível e exequível. Não só o grupo-alvo pode ser mais amplo
(ou seja, não o fazer exclusivamente para os refugiados), mas também outras instituições de voluntariado podem ser
envolvidas. Neste caso, o grupo-alvo poderia ser alargado a outros grupos desfavorecidos que frequentam tais
instituições.

Além disso, é uma medida sustentável na comunidade/região no que diz respeito a uma melhoria das competências-
chave e oportunidades do mercado de trabalho, preservando e limpando ao mesmo tempo os espaços urbanos.
Encorajar profissionais/peritos de diferentes áreas a partilhar os seus conhecimentos com outros grupos
desfavorecidos poderia ser uma possibilidade. Instituições de solidariedade social e de voluntariado que acolham
outros grupos desfavorecidos (tais como os sem-abrigo e pessoas que passaram por processos de reabilitação)
contribuem para a promoção dos direitos sociais dos cidadãos, bem como para a sua integração na comunidade.

A visibilidade/divulgação desta abordagem parece ser de uma importância crucial para que haja uma transferência
bem-sucedida para outros contextos e/ou locais.  O uso de materiais audiovisuais apelativos (vídeos, fotografias e
histórias de sucesso) poderiam ajudar a convencer os decisores/responsáveis que detêm poder para, a fornecer os
recursos necessários para a implementação da prática. Neste caso, os intervenientes locais beneficiarão de uma
vasta gama de atividades pro bono relativamente à limpeza e manutenção dos espaços urbanos. Além disso, o
recrutamento de profissionais/especialistas de diferentes áreas que estejam dispostos a partilhar os seus
conhecimentos e a investir o seu tempo. 

A fim de oferecer aos participantes melhores perspetivas e de aumentar a atratividade da oferta, uma outra
estratégia poderia ser investir na certificação da atividade, tornando-a uma ferramenta curricular que ajudará a
aumentar as qualificações dos participantes. Neste caso, os centros de educação de adultos e o centro de emprego
poderiam ser envolvidos e assim promover estas atividades enquanto ofertas de aprendizagem informais.  A inclusão
de outras atividades sociais (por exemplo, excursões) para destinos mais remotos onde os participantes, para além
das atividades de limpeza e preservação, pudessem também visitar lugares novos nas imediações e envolver-se
culturalmente, criaria oportunidades de trabalho em rede e reforçaria a sua integração social.
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Objetivo específico: Melhorar a competência de utilização de processador
de texto, folha de cálculo e criação de apresentações.
Melhoria de competências de utilização de
computadores e meios digitais. Melhoria dos requisitos
de acesso ao mercado de trabalho.

Curso MS Office para refugiados e migrantes

Zentrum Arbeit und Umwelt Giessen



O Xpert European Computer Pass é um certificado emitido
pelos centros de educação para adultos e baseia-se num
procedimento europeu uniforme de educação e avaliação. A
sede do Centro Europeu de Exames situa-se em Hanover.
A maioria dos centros de educação para adultos oferece
formação Xpert. A formação em informática é orientada à
prática e consiste num conjunto de módulos que podem ser
combinados, cada um deles com uma avaliação e
certificado com a classificação. Todos os exames têm uma
vertente teórica e prática.
Para os cursos Xpert oferecidos gratuitamente na ZAUG
gGmbH, foram selecionados três módulos: MS Word, MS
Excel e MS Powerpoint.
Durante toda a duração do curso e processo de avaliação,
encontra-se disponível um professor com certificação Xpert
de um centro de educação para adultos. O professor
prepara 12-15 participantes do curso para os 3 exames dos
módulos através de exercícios práticos e teóricos.

As sessões decorrem tendo em consideração o perfil dos
participantes, com um nível de linguagem adequado e um
ritmo de aprendizagem apropriado. Para pessoas com
conhecimentos limitados ao nível da informática, pode ser
disponibilizado um módulo especial “Xpert-Starter” para que,
através deste, os participantes possam aprender os
princípios básicos. 
Para além de haver um professor que será sensível à cultura
e à língua, o pessoal do projeto ZAUG está disponível para
apoiar os participantes no que respeita ao aconselhamento
profissional, apoio nos processos de candidatura e questões
organizacionais durante o curso, nos quais se incluem as
comunicações com os centros de emprego, autoridades de
imigração, etc. 
A fim de permitir que os pais possam também participar, é
prestado um serviço de cuidado de crianças, conforme as
necessidades, durante o horário das sessões.
A participação nos cursos e em exames correspondentes é
gratuita.

Público-alvo
A idade mínima para participação é de 15 anos (recomendada pela maioria dos centros de educação
para adultos).
A oferta destina-se principalmente a refugiados e migrantes.

Breve descrição

Métodos de tutoria

Acompanhamento do curso e preparação de exames
práticos e teóricos realizados por um professor
devidamente formado e certificado.

Atividades

Exercícios teóricos e práticos nos programas Word, Excel e
PowerPoint, sob a orientação e assistência do professor;
Os participantes têm de reproduzir, autonomamente, o
que aprenderam;
Com recurso a cadernos de exercícios, os participantes
podem reproduzir o que aprenderam e voltar a consultar a
informação, se necessário;
Os participantes podem apoiar-se mutuamente, trabalhar
sozinhos ou pedir apoio ao professor.
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Duração da oferta formativa/curso / formação

A oferta completa do curso consiste num total de 3 módulos
(Word, Excel e PowerPoint. O módulo “Xpert-Starter” é opcional
e pode ser acrescentado ao plano de formação ou pode
substituir outro módulo);
Cada módulo é composto por cerca de 8 aulas com uma duração
de 5 horas diárias. Para cada módulo, existe um exame com a
duração de 3 horas. Por outras palavras, são 120 horas de aulas
/ preparação para o exame, mais 9 horas para os 3 exames;
Desta forma, o somatório total é de 130 horas, distribuídas por
um período de aproximadamente 10 semanas.

Requisitos de participação

Conhecimentos informáticos básicos (saber
ligar e desligar o computador, usar o rato,
abrir e gravar informação/ficheiros).
Nível de proficiência linguística B1 ou
superior. As aulas são lecionadas tendo em
especial consideração o grupo-alvo e no
idioma local (que, neste caso, é o alemão.)

Parceiros envolvidos Recursos para a implementação

A ZAUG gGmbH é a instituição educativa que cede o
espaço (sala de aula, internet e computador) e
cobre as despesas relacionadas com os cursos
Xpert, através do financiamento de parceiros
externos.
O contratante e instituição que implementa os
cursos Xpert é o centro de educação para adultos
local, certificado para os ministrar.  
A ZAUG prepara os professores a nível intercultural
para o ensino aos participantes e presta-lhes apoio.

Um professor qualificado para a implementação do curso
(130 horas de formação - cerca de 6000 €, na
Alemanha);
Custo dos materiais didáticos (cerca de 600€);
Taxas dos exames (cerca de 900€);
Coordenação pelo staff da ZAUG (aprox. 5h / semana);
Acolhimento de crianças (se necessário).

A ZAUG, em colaboração com o centro de educação para
adultos local, implementa os cursos. Todas as despesas abaixo
são cobertas pela ZAUG, através do financiamento de
parcerias externas:

Método de teste de competência
(se aplicável)

Certificado
(formal ou não-formal)

Método de certificação
 (se aplicável)

Exames práticos: pontuação mínima
de 40% em cada exame.

Formal: certificado de reconhecimento
a nível Europeu.

Assiduidade mínima obrigatória de 70%;
A aprovação nos exames é o pré-requisito para a
obtenção do Xpert European Computer Passport.
Também é possível obter certificados individuais por
módulos (por exemplo, apenas Word e Excel);
Exames práticos: os participantes recebem um conjunto
de tarefas a executar de modo a evidenciarem o alcance
dos objetivos.
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Acesso ao público-alvo

Centro de emprego;
Agência de emprego;
Instituições cooperantes;
Redes de voluntários;
Centros de formação locais que oferecem cursos de línguas;
Participantes em projetos internos da ZAUG.

A participação nos cursos é gratuita. A captação de participantes é feita,
principalmente, através dos seguintes meios e instituições:

Atividades de relações públicas

Panfletos;
Pósteres;
Redes sociais;
Efeitos multiplicadores em instituições parceiras, etc.

Perspetivas a longo prazo para o público-alvo

Melhoria de conhecimentos informáticos em ferramentas de processador de
texto, folha de cálculo e apresentações;
Uso mais eficaz de computadores e meios digitais;
Melhoria do nível de alemão;
Maior motivação através de experiências de sucesso e da interação social
positiva nos cursos;
Aumento de oportunidades no mercado de trabalho.
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Relevância e benefícios da boa prática
De acordo com a avaliação do conselho consultivo, os
objetivos das boas práticas são claros e apropriados para
o grupo-alvo. Os requisitos de participação são justos,
adequados e não conduzem a uma exclusão injustificada.
Além disso, contribuem para um impacto positivo no
sucesso do alcance dos objetivos de aprendizagem. É
salientado que, desde que os requisitos de participação
sejam cumpridos, o curso tem potencial para atingir
outros grupos-alvos, nomeadamente qualquer pessoa cuja
literacia digital seja nula ou muito baixa. 

O método de ensino é considerado familiar e muito
benéfico para que se atinjam os resultados esperados.
Uma das vantagens apontada é que os participantes têm
espaço para crescer de forma autónoma, o que lhes
permite progredir ao seu próprio ritmo. No entanto, o
formador ainda desempenha um papel fundamental na
orientação e mediação dos participantes no que respeita
aos conteúdos, especialmente quando se tratam de
participantes que enfrentam mais dificuldades ao longo
do curso. 

Quanto à avaliação de competências e à certificação,
ambas são vistas como sendo apropriadas. Considerando
que os participantes têm a possibilidade de obter um
certificado reconhecido em toda a Europa, conseguir
completar o total de três módulos é particularmente
importante, especialmente quando se têm em vista a
integração no mercado de trabalho, sendo assim capaz de
se destacar de outros candidatos. 

Estratégia de transferibilidade e de
adaptação
A seguinte avaliação refere-se aos pressupostos
extraídos da avaliação da boa prática “Curso
MS Office para refugiados e migrantes”,
originalmente implementado pelo Zentrum
Arbeit und Umwelt Giessen – ZAUG gGmbH
(Alemanha). A avaliação visava avaliar a
relevância e a transferibilidade das referidas
boas práticas num contexto regional. As boas
práticas foram avaliadas por um representante
da APSU – Associação Portuguesa de Start-Ups.

Estratégia de transferibilidade e de adaptação
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Transferibilidade e procura
O conteúdo dos módulos do programa Passaporte Informático
Europeu Xpert já está delineado. No entanto, existem vários
módulos diferentes, e a instituição que implementa a formação
pode selecionar quais os módulos oferecidos e os participantes
podem decidir em quais gostariam de participar, tornando
assim as boas práticas suficientemente flexíveis. 

No que à transferibilidade diz respeito, e considerando que se
pode obter uma certificação amplamente reconhecida deste
curso, a boa prática é classificada como altamente transferível
para diferentes contextos e grupos-alvo. 

Relativamente aos conhecimentos do pessoal da
implementação, é necessária uma formação específica uma
vez que, para realizar os cursos no seu formato original, é
necessário ter uma certificação Xpert. Além disso, dado que a
boa prática reúne participantes que constituem um grupo
heterogéneo cuja língua materna não é a língua nacional, o
formador precisa de ser também linguística e culturalmente
sensível. Apesar disto, a possibilidade de implementar a boa
prática sem a componente Xpert é também uma opção viável.
De facto, isso tornaria a boa prática ainda mais flexível no que
respeita ao recrutamento de formadores, bem como alargaria
a oferta de cursos e a duração dos módulos, dependendo dos
interesses, conhecimentos e ritmo de aprendizagem do grupo-
alvo. 

É consensual a opinião de que existe uma certa procura para
este tipo de cursos, o que é evidente pelos centros de
formação locais que oferecem regularmente percursos
formativos relacionados com as TIC. No entanto, importa
destacar dois outros aspetos positivos que a boa prática
introduz: 1) os participantes podem escolher os módulos nos
quais desejam participar, transformando-o assim num curso
com uma oferta personalizada, o que não é comum na região;
2) é disponibilizado aos participantes mais tempo do que o
habitual, por forma a que possam progredir na formação ao
seu próprio ritmo, sem pressão, ao contrário dos cursos
tradicionais que têm que seguir uma calendarização. Por
conseguinte, este tipo de método de ensino poderia ser
facilmente implementado em centros que realizam cursos
relacionados com as TIC, tais como os centros de formação
para adultos ou centros de emprego. No entanto, sendo a
Xpert uma certificação reconhecida a nível europeu, tem o
potencial de se tornar mais atrativa. A boa prática contribui
para o reforço das competências-chave, aumentando assim
as possibilidades de emprego.

A estratégia de disseminação permite alcançar o grupo-alvo,
uma vez que os canais e instituições em que é divulgada são
habitualmente frequentados por migrantes e refugiados.
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Pressupostos para uma transferência, adaptação e divulgação bem-sucedida
No global, esta boa prática é vista como sendo bastante positiva. Os objetivos específicos são a “melhoria na
utilização do processamento de texto, folha de cálculo e software de apresentação” e o fornecimento de
competências que permitam aos participantes serem “mais competentes na utilização de computadores e meios
digitais”. Estes podem ser facilmente alcançados através da implementação da boa prática. Além disso, se o curso
também oferecer uma componente Xpert, terão acesso a um certificado reconhecido a nível europeu, o que
potenciará as suas possibilidades de conseguirem emprego não só num âmbito local e regional, mas também
internacional.

Dado que existe uma procura regional de tais ofertas digitais, o grupo-alvo poderia ser alargado por forma a
aumentar as possibilidades de participação. Além disso, outras ferramentas/módulos do MS Office disponíveis no
Passaporte Informático Europeu Xpert ou outra formação básica podia ser incluída tendo em vista a diversificação
da oferta de aprendizagem, atraindo assim mais formandos. Por exemplo, como utilizar motores de busca, correio
eletrónico, ferramentas de videoconferência, partilha de ficheiros e conteúdos, ou como usa software gratuito de
código aberto em alternativa aos produtos de software pagos. Estas são competências que hoje em dia pertencem
ao repertório padrão dos cidadãos capacitados, uma vez que as estas também permitem a participação social.

Quanto à estratégia de divulgação, é importante não só divulgar os cursos disponíveis, mas também fazer menção
ao certificado formal que pode ser obtido (quando aplicável). Embora seja mais conhecido na Alemanha, o
Passaporte Informático Europeu Xpert é reconhecido em toda a Europa e esse é, sem dúvida, um aspeto atrativo
para os formandos. Os canais e instituições de divulgação são fundamentais para alcançar o grupo-alvo e outras
pessoas interessadas. Neste sentido, estes devem ser escolhidos de forma apropriada para que o recrutamento vá
ao encontro do grupo-alvo. Dado que a organização que implementa o projeto tem os recursos humanos e as
infraestruturas necessárias para a realização do curso, seria vantajoso que se fizessem acordos com outras
instituições, por forma a que se pudessem encaminhar potenciais participantes, algo que seria vantajoso para
ambas as partes. 
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O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval
do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a
Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que
possam ser feitas com as informações nela contidas.

 

Resultados relacionados com o Projeto:

Criteria Catalogue for Identifying and Evaluating Good Practices (EN)
Collection of Good Practices - Transferability to Germany (EN/DE)
Collection of Good Practices - Transferability to Italy (EN/IT)
Collection of Good Practices - Transferability to Portugal (EN/PT)
Collection of Good Practices - for European-wide Transferability (EN)

Todos os resultados estão disponíveis na Plataforma de Resultados de Projetos Erasmus+.
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